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,,Geofyzikálny prieskum archeologi"lých lokďít Dřevčice aKodý,.

Cílempráce, podrobně vytyčeým nasE.13, bylo ověřitgBofyzikálnÍmprrlz*umem_
mngÍletomebií ageoelelrtrickým měfuním _ indikační příznaky archeologiclry ýznamných
objelÚů z leůeclcého enÍmko\Éní, charakterizovďrozsab dávného osÍďení, lokalizovat stoyté
sídlišhí objelďy, příkopová avalová opevněnÍ a event průchody sl<rze ně.

Výsledkem rozsáhlého podrobného měfunÍ (cca5 ha), jeho zpracování avýkladové ana-
lýzy (pfihlířsjlct,kpfudchodm archeologiclým poznďkrlm) je pfuďoŽený elaborát. Je naněm
patná poďivá snaha řešit na podHadě dslcaÍých geofyzi kálních map všechny úkoly, které
byly altorovi diplomní pťáce přijejím zatr{iení uloŽeny. Vzdor tomu, Že neovliwitelné ne-
příaúvé lokálnÍ okolnosti nedovolily dátvžÁy osovědi jednoznďné, lze konstďovat" bvý-
sleďry práce jsou přÍnosem archeologické průzkumné pra"ti najmenovaných lokalitáchaže
prokazují schopnosti diplomanta aplikovď geo$ziku k řešelrÍ arolené podpowchové proble-
mďiky.

KdyŽvšakpújdemg do podrobností, nalezneme řadu drobných nedopařeď, ch1ůy, opo.
menutí anejasnosti.

Nejprve Mtce z hlediska/o rmáln tho :
Vpráci se lze setkď s nedokonďostmi interpunkčními anedopaÍftními gramďiclými

(nelze si nevĚimnorÚ řebaspocifického dělení slovnakoncíchřálktt' jako,,o-dpor, o.bvod
o.bjek| o.bsab' ma-gne| rrů.zÍy, a mnj.), terminologickými a formulaěními (nepfusnostmi
n,láště na str.14), s pbklepy a neúplnostrri. Bude.li si to diplomant přáL sdělím mu wé zmí.
něné formální výbrady konlcrétně po skončení obhqioby. Pro celkové hodnoceníje však po.
kládán za méně významné.

Nyď některé připomínky z Íúediska věcného.
. V podkapitole 1.l.2 o archeologickém ýzkumu na lokalitě Dřevčice se v obr.3 uvádí něko.

likpnlfuzrl fortifikačními příkopy (rrrčenými leteclcy) v archeologiclých sondách s podrob.
ně vylaeslenou maÍeriálovouvýpln|.ZIe čtenář citelně posffidápoftbnou legendtt

. Pro podkryitoly o geologiclýchpoměrech narrražovaných lokalitáchbybylo uŽitečné 4iis.
tit magnetické vlastnosti hlavních horninoých typ.t které v měfuných areálechrystrryďjí,
apřihlíŽet k nim při ávěrečném vyhodnocování zísloných magnetických map.

. K pouŽiým přÍstrojrlm" metodice měření aúp,ravě da| kterých se ýkqií kap.3, 4 a5, nÁm
několik poznárrek a dohzů pro diskusi. JestliŽe jsou zde zmínky i o známých principech
uŽitých přísbojů (principech optického čerpáď a oveÍhauserovského efektu), tím spíše měl
by býÍ:
- označen tp (veličina) měfuných a zobrazených,,magneticlých anomálií furadierrtů)..;
- uvážen moŽý vliv zemědělského obdělárání měfuých ploch (brázdy), wedenaprůměrná
rzdáenost pffstrojo od země avzdálenost mezi měřicími sondami;

- blÍže vysvětl en poj em po uŽité ho 4 ůsobu,,walking mode.. ;
. wedeno, jakprobíhalaregisEace dď ajak se posttryovalo při ryracování atvorbě výsled.
ných geofyzikálních map ;

- učiuěna úvabq j* by snad bylo moŽné redukovď v obr.18 paff rozdíl v úrovni údqi|r od
obou gradiometů ajak event dále oslabit ďejmou závislost dď na sméru ma$t měřoď;

. po&obněji lrywětleno, jak se k sobě přivazovaly údqie o zdárrlivém měrném odporrr" áiště-
né vrrlzných časoých údobích.



- Pokudjde o mapové výsleď<y ajejich interpretaci (lq.6) podoýkám' Že:
. v obrázcích by mělo být vyzrračeno, kterářada čísohrých kót se rrztatruje k profilům a která
k meffiŽÍm fiakto např. respektuje obr.r8);

. nestejná orientace obrázkrl úéžuje sledovánÍ textového výklafu aporovnáváni ýsledků;
někde orientace (vyznačení severu) vrlbec chybí (obr.l8, l9);

- mnohé nejistoty v identifilcaci zdrojů anomálií by o@adly' kdÉy byly oběu roalimvárry
nenáročné bodovó sondy vrtnou podologickou tyěí;

. bylo by účelné zhodnotit magnetický gradientový efekt terénďch strryňrl {řÍčního břehu' Ůe.

rasy) při o@iích pmmffich bradišť' kde se objevujÍ víceméně line&nÍ anomálie, inůer-
pretované jako účinek znni k[ý gfu yahl

- TeÉ kapitoly 8 o vyuŽitÍ geo$zikálních ýeledků v archeologri je přelrvapivě skorryý a u ar.
cheologa" který by se nejspíě orientovď především natuto kapitolq patrně zklame jeho oěe-
kávání.

. V seznamu literďury leckde chýí obvykláp'rezsntace vydavatele citorrané prrblikace.

Uvedené poznárrrlqy apřipomínky w|ágt ú.a/rré nemění celkově dobý dojem zvy|<áa.
né rešer&rí, terénní měřické a kamerálď 4racovďelské ěinnosti diplomanta- Hce, ato vcel-
kubezesporu dobré práce bylo napfuďoŽené diplomní ryrávě 1ynaloženo mnoho. HodnotIm
j i sfiryněm,yelmi dobře....
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